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AITIO MENU 2022 

helmikuu-huhtikuu 

 

Salaatinlehtivalikoima ja dijonvineigretteä 

 Caesar Naturel 

Lämminsavulohi-pastasalaattia 

Feta-oliivisalaattia 

Juureen leivottua leipää  

Kevätsipuli-tuorejuustoa ja oliivitapenadea 

**** 

Ylikypsää karitsaa ja piparjuurta 

Uunilohta ja bearnaisekastiketta 

Paahdettua rosmariiniperunaa 

 

Valkosuklaapannacottaa, tuoreita marjoja ja tuulihattuja 

 

Kahvi / Tee 

 

 

46 e / hlö 

 

 
[Menun tuotteet ovat laktoosittomia ja gluteenittomia. Saatavilla gluteenitonta leipää] 

[Kerrottehan mahdollisista muista ruoka-aine allergioista ja kasvis/erityisruokavalioista etukäteen] 

Kasvis- / vegaanivaihtoehtona kasvismoussaka. Tarjoillaan lautas annoksina. 
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AITION MINIMIMYYNTI / VUOKRA 

Varattaessa Vermon aitiosta tilat yksityiskäyttöön, on käytössä minimiveloitus. Mikäli tarjoilulaskunne ylittää 

minimivelotuksen ei erillistä tilavuokraa veloiteta. Oheista käytäntöä sovelletaan keskiviikko-

raveissa. 

Aitio 1 (12 hlöä) 500,- 

Aitio 2 (8 hlöä) 300,- (Aitio 2 ja 3 yhdistettävissä) 

Aitio 3 (8 hlöä) 300,- 

Aitio 4-7 (30 hlöä)  800,- 

Aitio 8 (6-8 hlöä) 300,- 

Aitio 9 (8 hlöä) 300,- (Aitio 9 ja 10 yhdistettävissä) 

Aitio 10 (12 hlöä) 500,- 

Valitse itsellesi sopivin kombinaatio. Sisäänpääsy sisältyy aitioihin. 

Aitio käytössänne: 17:00 – 21:30 | Buffet tarjoillaan: 17:30 – 20:30 

 

Ravintola- ja aitioasiakkaillemme tiedoksi 

Saapuminen Vermoon:  

Aitiovieraat voivat saapua 1 tuntia ennen ravien alkua ravintolan sisäänkäynnin 

kautta. Sisäänkäynti talon taustalta D- Rapusta ja 4 krs. ). Valjakkotie 1, 02600 Espoo. 

 Ravintolapalvelut:  

Huomaathan, että aitioissa olevat juomakaapit inventoidaan illan lopuksi, ja loppulasku 

laskutetaan kerralla aition varanneelta henkilöltä. Emme ikävä kyllä voi laskuttaa juomakaapin 

juomia yksitellen. Alamme laskemaan juomia kun viimeinen lähtö starttaa.  

WC, tupakointi:  

Vermo Areenan henkilökunta opastaa aitiovieraita WC sijainneista, sekä paikoista joissa saa 

tupakoida. Pääsääntöisesti tupakointi tapahtuu ulkona sisäänkäynnin luona. 

Poistuminen:  

Julkisten liikennevälineiden ja oman auton lisäksi, kuljetuksia hoitaa ammattitaidolla myös 

Taksi Helsinki (p. 0100 0700).  

Pysäköinti: 

Vermon isolla aidatulla parkkialueella on maksuton. Aidan ulkopuolella maksullinen. 

Totopelipisteet sijaitsevat: 

Ravintola Ravillassa launge alueella tai / ja Vermon keskikerroksessa.  

(Samassa kuin Voltti Baari). 
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